PERSMEDEDELING
Vrijdag 6 oktober 2017

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de
Vlaamse audiovisuele media, legt ÉÉN (5.000 euro – niet conform de regelgeving
uitzenden van sponsorboodschappen) en VTM (2.500 euro – niet conform de
regelgeving uitzenden van commerciële communicatie voor suikerhoudend
snoepgoed) boete op.
De erkenning van VZW Radio Heikant (Nijlen / Berlaar) wordt ingetrokken.
ÉÉN: niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschappen
De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties
(13 april 2017, 17u-23u), waaronder ÉÉN.
De VRM stelt vast dat bij het programma ‘Mag ik u kussen?’ twee
sponsorboodschappen worden uitgezonden die niet in overeenstemming zijn
met de geldende regelgeving.
Bij de memorie van toelichting bij het decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie herhaalt de decreetgever volgend principe:
“Sponsoring mag ook niet rechtstreeks tot het kopen of huren van goederen of
diensten aanzetten. Het onderscheidend criterium is de boodschap, en niet de
vorm van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling
tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter
imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor of van zijn producten
of diensten, is toegestaan in de sponsorvermelding, omdat deze niet aanzet tot
consumptie.”
De VRM meent dat de voorliggende sponsorboodschappen verder gaan dan
het louter vermelden van een algemeen imago-ondersteunende boodschap
van de sponsor in kwestie. De sponsorvermeldingen blijken een wervend
karakter te hebben, de kijker wordt rechtstreeks aangespoord tot consumptie.
Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat reeds
eerder gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld bij de VRT.
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De VRM besluit een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen.
VTM: niet conform de regelgeving uitzenden van commerciële communicatie
voor suikerhoudend snoepgoed
De VRM controleerde de uitzendingen van diverse
televisieomroeporganisaties (13 april 2017, 17u-23u), waaronder VTM.
Tijdens de onderzochte periode wordt zowel een sponsorboodschap als een
reclamespot voor ‘Kinder’ uitgezonden. In beide gevallen ontbreekt echter
het gestileerde logo van een tandenborstel dat overeenkomstig het
Mediadecreet moet worden getoond bij commerciële communicatie voor
suikerhoudend snoepgoed.
Medialaan betwist de inbreuk niet en wijt deze aan een vergetelheid.
De VRM besluit Medialaan een administratieve geldboete van 2.500 euro op
te leggen.
Intrekking erkenning VZW Radio Heikant (Nijlen / Berlaar)
Op verzoek om informatie van de onderzoekscel van de VRM, laat VZW
Radio Heikant (Nijlen/Berlaar – frequentie 105.3 MhZ) op 6 augustus 2017
aan de VRM weten de uitzendingen definitief te hebben stopgezet.
Artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet bepaalt dat de VRM in geval
van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden, de
erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of
intrekken. Artikel 193, § 3, tweede lid, van het Mediadecreet bepaalt dat het
opschorten of intrekken van de erkenning van een lokale radioomroeporganisatie het opschorten of intrekken van de zendvergunning tot
gevolg heeft.
De VRM besluit dat het bezit van een erkenning als particuliere lokale
radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van de
uitzendingen, de optimale invulling van het frequentieplan in de weg staat.
Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap,
waarop de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de
erkenning van VZW Radio Heikant in te trekken. Het intrekken van deze
erkenning heeft ook de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.
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De beslissingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de VRM:
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Francis Soulliaert, Communicatieverantwoordelijke VRM
e-mail: pers@vrm.vlaanderen.be – tel: 02/553.27.39
Over de Vlaamse Regulator voor de Media:
De Vlaamse Regulator voor de Media is de onafhankelijke toezichthouder
voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en
luisteraars kijkt hij er op toe dat mediaregelgeving beschreven in het
mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. Hij komt tussen bij eventuele
geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke
inbreuken op de regelgeving. Voorts waakt de VRM ook specifiek over de
bescherming van minderjarigen en over onpartijdigheid op de Vlaamse
radio en tv. Tot slot beheert de VRM de toekenning van mediavergunningen
aan Vlaamse audiovisuele media. De VRM werd in 2006 opgericht door de
Vlaamse overheid.
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